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Tervise Edendaja on Rapla maakonna tervisedendusliku programmi 2017 tegevus ning rahastatud osaliselt „Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020“ vahenditest.

Septembris ei joo

Septembris ei joo ja
septembris ei koo

Nagu varasematelgi aastatel,
käivitati ka sel sügisel kampaania „Septembris ei joo“,
mille eesmärk on motiveerida inimesi ühe kalendrikuu
piires alkoholi tarvitamisest
loobuma, et proovida alkoholivaba elu. Tänavu aitavad
kampaaniat läbi viia Karl-Erik
Taukar ja Kristel Aaslaid.
WHO hinnangul on 6 liitrit
elaniku kohta piir, millest
alates tekivad olulised kahjud
rahva tervisele. Eestis on alkoholi tarvitamine aga oluliselt
kõrgem. 2016. aastal tarvitati
Eestis 8,3 liitrit absoluutset
alkoholi iga elaniku kohta.
2016. aastal Tervise Arengu
Instituudi läbi viidud rahvastiku tervisekäitumise uuringu
andmetel tarvitab alkoholi
86% täisealistest eestimaalastest. Kuigi alkoholi tarbimine
väheneb neljandat aastat järjest, toimub see mõõdukate
tarvitajate arvel, samuti püsib
noorte seas trend tarbida vähem alkoholi.
Kahjudest, mida alkoholi
tarvitamine inimesele endale

Ülle Laasner,
Raplamaa tervisedendaja

ja lähedastele kaasa toob,
ollakse sageli küll teadlikud,
kuid endaga neid kahjusid ei
seostata, vaid neid peetakse
pigem teiste probleemiks.
Paljud inimesed tarvitavad
alkoholi küll mõistlikes kogustes, aga siiski piisavalt sageli. Nii puudub neil tegelikult
täiskasvanuna alkoholivaba
elu kogemus ja puudub ka

võimalus võrrelda enesetunde
erinevust – nimelt toimib
alkohol ajule kui depressant
ehk aeglustab närvisüsteemi
tööd. Alkoholi tarvitamine
on Eesti ühiskonnas tugevalt
juurdunud ja inimesed, kes
otsustavad seda vähendada
või alkoholist sootuks loobuda, kogevad sageli sõpradetuttavate hämmastust.

Kampaaniaga on liitunud
paljud tuntud inimesed, näitlejad ja poliitikud, et eeskuju
näidata ja inimesi kaasa haarata.
Kampaania eesmärk on
motiveerida inimesi alkoholist mõneks ajaks loobuma
septembrikuus, kuid uut, alkoholivaba elu võib alustada
ka muul ajal.

Septembris algas taas köögiviljakampaania
Sügise saabumisega sai taas
alguse ka tervisekampaania,
mille eesmärk on kutsuda üles
inimesi toituma tervislikult
ja lisama oma toidulauale
senisest enam köögivilju.
Päevas on soovitatav süüa
vähemalt 300 grammi ehk umbes kolm peotäit köögivilju.
Eelistama peaks värskeid või
külmutatud vilju ning arvesse
lähevad köögiviljad igasugusel kujul – niisama näksides,
toitude koostises, värskena
või kuumtöödeldult. Toidusoovitustes ei loeta köögiviljade
hulka kartulit ja bataati, mis
on tärkliserikaste toitude
grupis, ega ka avokaadot ja
oliive, mis kuuluvad lisatavate toidurasvade, pähklite,
seemnete ja õliviljade gruppi.
Köögiviljadele lisaks tuleks
iga päev süüa kaks peotäit
puuvilju.
Tänu suurele vee- ja kiud
ainetesisaldusele täidavad
köögiviljad hästi kõhtu, aga
annavad samas vähe energiat.
Neis on ka minimaalselt rasvu. Kui süüa palju köögivilju,
saab kõhu täis juba väiksema
energiakoguse juures, mis
aitab tagada ka normaalset

kehakaalu.
Köögiviljades on lisaks rohkele vee- ja kiudainete sisaldusele ka hulgaliselt erinevaid
vitamiine, mineraalaineid ja
bioaktiivseid ühendeid, mis
aitavad ennetada haigusi,
tugevdavad immuunsüsteemi
ning hoiavad kontrolli all
vererõhku ja vere kolesteroolitaset.
Vitamiine ja mineraalaineid
sisaldavad viljad erinevates
kogustes. Näiteks on südamele vajalikku kaaliumi palju
redistes, kapsastes, rohelistes
köögiviljades, porgandites,
baklažaanides, kaunviljades.
Magneesiumi saab aga rohelistest lehtköögiviljadest,
maitsetaimedest ja kaunviljadest, vaserikkad on seened ja
kaunviljad.
2015. aastal läbi viidud
rahvastiku toitumisuuringu
põhjal oli täiskasvanutest
kõige vähem ülekaalulisi ja
rasvunuid kokku 18-24-aastaste naiste seas (16%) ning kõige
enam 55-59-aastaste meeste
seas (86%). Sama uuringu
järgi tuleb välja, et köögivilju
tarbivad mehed olenevalt vanusegrupist keskmiselt 1,4-1,8

ja naised 1,2-1,7 portsjonit
päeva kohta, s.o ligi kaks
korda soovituslikust vähem
(soovituslik on kolm portsjonit
ehk 300 grammi).
Üheks põhjuseks on eksiarvamus, et köögivilju juba

süüakse piisavalt. Köögiviljade mittesöömist põhjendatakse ka sellega, et nende
valmistamine on ajakulukas ja
vaeva nõudev tegevus. Samuti
ei teata, mida neist valmistada
võiks.

Septembris ei joo, septembris ei koo, märtsis ei peksa,
aprillis ei seksi – igasuguseid nalju ja ilkumisi
tehakse selle kampaania
raames, aga eks naligi toob
tähelepanu teemale.
Lugesin hiljuti Inga
Raitari kommentaari kampaaniale, kus ta arvas, et sellised kampaaniad on üks
suur raharaiskamine ja et selliste kampaaniate peale
mitte keegi ei võta vähem või ei jäta joomist maha. Ja
et tuleks ikka tegeleda põhjustega, selle suure valuga,
mis inimestel on hinges ja mille pärast juuakse, mitte
vehelda plakatitega.
Kampaania muidugi ei olegi ju mõeldud alkohoolikute
raviks. Alkoholi tarbimine ja purju joomine on selline
tegevus, mida enamik inimesi ei tee valu pärast, see
lihtsalt on paljude jaoks normaalne, kuid ajas süvenev
harjumus.
Kampaaniaga „Septembris ei joo“ on liitunud
tuhanded osalejad avalikult, lisaks tuhanded seda
mitteavalikult esitledes. Samal ajal on Alkoholitootjate
ja Maaletoojate Liit käivitamas teabekampaaniat „Kui
võtad, võta vett vahele“. Ei usu, et Alkoholitootjate ja
Maaletoojate Liidu huvi on just septembris hoolida
inimeste tervisest, pigem on eesmärk vähendada „Septembris ei joo“ kampaania mõju ja kaudselt soovitada
inimestele mõõdukat alkoholitarbimist. Nii me käime
käsikäes – tervise eest seisjad ja ärimehed.
Kes aga veel ei ole liitunud „Septembris ei joo“
kampaaniaga, neil ei ole ka täna keelatud kampaaniaga
liituda, osa septembrikuud on veel ees.
Hiljuti avaldas Tervise Arengu Instituut värsket
statistikat nii inimeste eeldatava keskmise eluea kui ka
tervena elatud aastate kohta. Kuigi võib ju öelda, et on
suur vale, väike vale ja statistika, on see siiski andmete
kogum, mida võrreldakse. Me saame võrrelda aastaid,
me saame võrrelda maakondi, me saame end võrrelda
Eesti keskmisega. Ja see võrdlus on Raplamaa kasuks.
Eeldatav keskmine eluiga on kasvanud Eestis naistel
81,9 ja meestel 73,2 eluaastani. Raplamaal on naiste näitaja Eestiga sarnane (81,6), meeste oma veidi etem – 74,4.
Viimase kahekümne aasta jooksul on eeldatav keskmine
eluiga tõusnud naistel 6,5 ja meestel 9,1 aasta võrra!
Mis aga on tänasel päeval veel olulisem kui pikk
eluiga – see on tervena elatud aastad ehk siis need
aastad, kui inimene saab suurepäraselt hakkama, tervis
on kontrolli all ja mingeid erilisi ravimeid ei vajata.
Raplamaa inimesed elavad tervena oluliselt kauem kui
Eestis keskmiselt. Naised näiteks üle 4 aasta rohkem
ja mehed üle 3 aasta rohkem. Mehed elavad Raplamaal
tervena keskmiselt 57,7 eluaastat (Eesti näitaja 53,9) ja
naised 61,5 eluaastat (Eestis 57,8). Naised on siiski meestest paremad ka tervise poolest. Nad elavad meestest
kauem tervena rohkem kui 3 aastat! Kuid veel 10 aastat
tagasi olid Eestis meeste tervena elatud aastad alla 50.
Mis on muutunud? Küllap on inimesed hakanud oma
tervist rohkem väärtustama, ka mehed. Ja väga tubli,
et on hakanud!
Poliitikutele soovin programmidesse tervislikke valikuid lisada. Ja inimesed, kes te valite uusi valitsejaid
– vaadake selle pilguga, kas valitavad armastavad teid.
Kas nad tahavad teha inimese tervise heaks tööd. Pakkuda parimaid võimalusi, et inimesed saaksid tervena
ja turvaliselt elada. On see siis sportimisvõimaluste või
terviseteenuste edendamine, kogukonna elu toetamine,
tervisliku toidu pakkumine lasteasutustes vms.
Soovin teile õigeid valikuid!
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Tervisejuht Ülle Raavel inspireerib inimesi Sööma peab nii, et
kogu aeg oleks hea olla
võtma ise oma tervise eest vastutust

Raplamaa Sõnumid 20. september 2017

Stina Andok

Stina Andok

Ülle Raavel tutvustab oma blogis diabeetik.
eeend järgmiselt: „Mu huvi toidu kui inimese
esmase ravimi vastu viis mind 2015. aasta
sügisel õppima Tallinna Ülikooli, kus võtsin
toitumisnõustamise suuna aineid. Alates 2016.
aasta sügisest olen Tallinna Ülikooli Haapsalu
Kolledži tervisejuhi eriala üliõpilane.“

Liina Raidoja, Raplas
tuntud ka kui zumbaLiina lõpetas 2015.
aasta alguses Annely
Sootsi Koolituse
Tervisekooli kursuse
"Tervisenõustaja
toitumise alal" ning
pakub sellest ajast
Raplas liikumis- ja
toitumisnõustamist.

Eelmisel aastal blogipidamisega algust teinud Ülle on
parema tervise nimel võtnud
oma toitumisharjumused jälgimise alla ning püüab nüüd
ka teisi seda sama tegema
innustada.
Kuidas jõudsid blogi pidamiseni?
Mõte teha üks selline leht
küpses õpingute käigus. Seminaritöid tehes avastasin, et
teadusuurimused kinnitavad
juba rohkem kui viimased
kümme aastat, et diabeetik
saavutab parima glükeemilise
kontrolli siis, kui vähendab
oma menüüs oluliselt süsivesikute hulka. Meil soovitatakse 2. tüüpi diabeedi korral
süüa 150 kuni 300 grammi
süsivesikuid päevas ja need on
riiklikud soovitused. Samas
uuringud kinnitavad juba
aastaid, et 2. tüüpi diabeedi
korral on parim maksimaalselt 50 grammi süsivesikuid
päevas. Isegi meie diabeediliit
soovitab diabeetikul süüa vahepaladena kooki ja magusat
puuvilja, rääkimata neist trükistest, mida arsti ukse tagant
leida võib ja mille autoriks on
ravimifirmad.

Viimaseks piisaks karikas
sai avastus, et paljudel lapsena
1. tüüpi diabeedi diagnoosi
saanutel on juba kolmekümneseks saades varbad tuimad
ja nägemine kahjustatud. Seda
ei juhtuks, kui neile ei kinnitataks, et süüa võib kõike.
Olukord diabeetikute nõustamises masendas sedavõrd, et
tundsin vajadust sekkuda.
Mis teemasid sinu blogi
puudutab, millest kirjutad?
Suurem osa postitusi on
retseptid, kust suhkrut ja
tärklist kui peamisi veresuhkru hüpitajaid ei leia.
On gluteenivabade leibadesaiade retsepte ja suhkruta
magustoite. Suhkru asemel
on mu retseptides erütritool,
aga võib kasutada ka steviat.
Propageerin puhast kodutoitu, kus süsivesikuterikkad
komponendid nagu kartul,
riis ja pasta on asendatud
köögiviljaga. Kirjutan ka artikleid sellest, miks kaal ei
lange ja miks vähendatud süsivesikute sisaldusega menüü
on erinevat tüüpi diabeediga
inimestele hea. Üritan inspireerida inimesi võtma ise

oma tervise eest vastutust,
sellepärast jagan mitmeid
diabeetikute edulugusid.
Õpid tervisejuhiks. Miks,
mida see sulle annab ja
mida tervisejuht teeb?
Olen elu jooksul omandanud
mitu eriala ja iga kord, kui uut
ametit õpin, küsitakse, et milleks sulle see. Aga sellepärast,
et õppimine on üks parimaid
asju, mida inimene üldse oma
eluga teha saab. Tervisejuhiks
läksin õppima pärast seda,
kui olin enda peal avastanud,
et „kalorid sisse – kalorid
välja“ teooria millegipärast
40+ vanuses enam ei toimi.
Tahtsin süvitsi teada, mis
inimese kehas toimub, meie
õppekava on toitumisnõustamise suunaga. Tervisejuhi tööpõld on muidugi palju laiem,
saame teadmised, mida vajab
tänapäeva tervisedendaja.

Üks selline peaks töötama
igas kohalikus omavalitsuses.
Üks kõrgharidusega toitumisnõustaja peaks olema igas
raviasutuses, aga erinevalt
Põhjamaadest meil kahjuks
riiklikult sellist süsteemi ei
rahastata.
Tervisejuhina on mu kohustus märgata ja reageerida.
Kevadel näiteks saatsime
õpingukaaslastega märgukirja sotsiaalministeeriumile,
et juhtida tähelepanu määrusele, milles toodud toitumissoovitused haiglate ja
hoolekandeasutuste diabeedimenüüdele on aegunud ega ole
teaduspõhised. Lisaks on meie
lasteaedade ja koolide menüüd
ilmselt nõukaaegse igandina
väga suhkrurohked, ikka
veel pakutakse magustoite
nagu oleks iga päev pidupäev.
Tervisejuhi asi on neid asju
märgata ja muuta.

Figuurisõprade missioon on aidata inimestel turvaliselt ja
tervislikult kaalu langetada
Põhjamaades, tagades ohutu
kaalulangetamise – kuni 1 kg
nädalas.
Lisaks programmile, mis on
praktiline ja lihtsalt jälgitav,
teaduslikult põhjendatud ja
psühholoogiliselt toetav, on
ka grupitöö. Igal nädalal on
võimalus osaleda, saada nõuandeid ja kaaluda. Kaalumisega saab tagasisidet möödunud
nädalast.

Stina Andok

Taimi Vahil on pikaajaline toitumisalase
nõustamise kogemus
Raplamaal, ta aitab
oma kogemusest
lähtuvalt ka teistel
kaalu langetada ja
senisest paremat
tervist saavutada.
Kui kaua olete teie Raplamaal toitumisnõustamisega seotud olnud? Millal ise
valdkonnaga esimest korda
kokku puutusite?
1999. aastal liitusin Kaalujälgijatega ja kui olin 32 kg
kaalu langetanud, hakkasin
rühmajuhiks. Siis olid rühmad Raplas, Märjamaal ja
Kohilas.

Kellele ja milleks on toitumisnõustamist vaja?
Toitumisnõustamist vajavad
inimesed, kellel on ülekaal ja
ise selle probleemiga hakkama ei saa. Figuurisõprade
missioon on aidata inimestel
turvaliselt ja tervislikult
kaalus alla võtta ning hoida
tervislikku vööümbermõõtu.

Mida Figuurisõbrana tehakse?
Figuurisõbrad on kaalulangetamise teenusepakkuja,
kus salenemisprogrammi
abil õpetatakse tervislikku
toitumist ning tervislikke
eluviise. Programm põhineb
toitumissoovitustel, mis on
tunnustatud nii Eestis kui ka

Mida peaks tegema, et Figuurisõbraks saada?
Et Figuurisõbraks saada,
on vaja soovi muutuda: tervemaks, liikuvamaks, enesekindlamaks ja saledamaks.
Ainult soovist aga kahjuks
ei piisa, lisaks on vaja ellu
tuua muudatusi mõtlemises,
toitumises, liikumises. Kui
selleks ollakse valmis, siis
ütlen mina: „Tere tulemast
Figuurisõprade gruppi!“

Trenne ja toitumisnõustamist
viib Liina läbi Raplas Sadolini
spordihoones. Huvi korral
leiab Liina kontaktid Sadolini
spordihoone koduleheküljelt.
Miks sa läksid tervisenõustajaks õppima?
Minu enda tervise tõttu. Mul
oli väga suur koormus, andsin
kuskil kaheksateist treeningut
nädalas. Sain aru, et mu toitumine peab väga paigas olema,
sest mu immuunsus oli nõrk
ja mandlid pidevalt haiged.
Tänu õpingutele sain jagu oma
haigustest ja soovin ka teisi
aidata. Treenerina teadvustan,
et trenn ja toitumine käivad
käsikäes.
Kas teadlik toitumine on
oluline üksnes treenivale
inimesele või kõigile?
Tegelikult ma kingin tuttavatele beebi sünni puhul alati
raamatu lapse toitumisest,
sest juba hästi varasest vanusest peale on oluline juurutada
toitumiskultuuri - kuidas
tasakaalustatult süüa, et laps
oleks tervem.
Kuidas sa inimesi nõustad?
Alguses lasen inimestel täita
ankeedi, mille kaudu saan
algse info tema probleemide
kohta. Seejärel analüüsin tema
2-3 päeva menüüd, mille pealt
ma näen ära harjumuspärased
söögid, millised on vahepalad
ja näksimised. Siis võtan inimese mõõdud ja paneme paika
eesmärgid.
Ma õpetan inimesi ise oma
toitumist analüüsima. Mina
alguses teen oma analüüsi
ära ja tean, mis puudu on,
aga oluline on, et inimene
ka ise sellest aru saaks. Kui
ma kõik ise ära teen, siis
kipub olema, et ta ei hakka

jälgima iseennast. Mina teen
kliendi menüüs muudatusi ja
annan soovitusi ning seejärel
algab jälgimisperiood, mille
jooksul ta saadab infot oma
toitumise kohta ja mina annan
tagasisidet. Riiklikult on meile
ette antud toidupüramiid ja
soovitused, kuid iga inimese
puhul ma arvestan menüüs
muudatusi tehes tema enda
eripärasid.
Muutused menüüs ei ole kunagi drastilised, et kõik välja
ja nüüd peab kaloreid lugema
ja toitu kaaluma. Koguseid
mõõdetakse ikka silmadega,
pidades meeles taldrikureeglit,
et üks neljandik taldrikul olevast oleks toores köögivili, üks
neljandik keedetud köögivili,
üks neljandik liha-kala-muna
ning üks neljandik tatar-riiskartul-makaron.
Mis vigu inimesed kõige
sagedamini toitumisel teevad?
Inimene on oma harjumuste
ohver. Õigesse rütmi saamine ja kellaajaline toitumine
on raske. Inimesed ei ole
harjunud nii sageli sööma.
Enamasti süüakse 2-3 korda
päevas. Hommikusööki sageli
ei sööda, juuakse ainult kohvi
ja kiirustatakse tööle. Siis
lõunasöögiks on praad, kõrvale juuakse mahla ja õhtul
süüakse samuti suurem kogus
korraga. Nii jäävad puuviljad
menüüst välja ja tihtipeale
ka salat. Õigem oleks süüa
hommikul, lõunal, õhtul ning
teha kaks vahepala.
Miks on vahepalad vajalikud ja millised need võiks
olla?
Vahepalad on vajalikud
selleks, et veresuhkur ei langeks. Kui hommikul ei söö,
siis lähed lõunale ja ahnitsed
valimatult kõike. Sööma peaks
nii, et kogu aeg oleks hea
olla, et ei oleks raskustunnet.
Vahepalaks sobivad kõige
paremini puuviljad.
Kas inimesed tulevad sinu
juurde nõustamisele kaaluprobleemi või tervisemurega?
Pigem on neil kaaluprobleem ja sellega kaasnevad
tervisemured. Kaalu- ja terviseprobleemide lahendamisel
on toitumine kõige olulisem,
aga ka liikuma peab. Iga
inimene peab leidma endale
sobiva liikumisviisi.

Teema: ülekaal ja
tervislik toitumine.

Noortefoorumi
tervisesaade eetris

24. septembril
kell 15

Stuudios Taimi Vahi,
Raplamaa Figuuri
sõprade grupi juht.
Kõiki tervisesaateid on võimalik
järelkuulata aadressilt
www.treraadio.ee/kordus
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Riina Meidla,
ainesektsiooni juht

Inimeseõpetuse üldeesmärk
on aidata kaasa õpilase sotsiaalses elus vajalike toimetulekuoskuste arengule, mille
elluviimiseks kujundatakse
õpilases terviklikku isiksust,
sotsiaalset kompetentsust,
terviseteadlikkust ja üldinimlikke väärtusi, nagu ausus,
hoolivus, vastutustunne ning
õiglus.
Inimeseõpetus on tegelikult
pikaajaliste ajalooliste juurtega ainetsükkel, mis nagu
teisedki õppekava osad on
teinud läbi hulga muutusi.
Läbi aja on seda ainet koolis
õpetatud usuõpetuse, terviseõpetuse ja koduloo kaudu.
Omaette ainena jõudis inimeseõpetus õppekavasse 1996.
aastal – inimese- ja kodanikuõpetusena. Alates 2002. aastast
on inimeseõpetus omaette
ainevaldkond õppekavas kõiki
kooliastmeid läbivalt.
Raplamaal loodi aastal
1997 terviseõpetajate ainesektsioon. Eestvedajaks oli
toonane haridusosakonna inspektor Laine Gross. Esimeseks
ainesektsiooni juhiks valiti
Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi
tervise- ja kehalise kasvatuse

õpetaja Ülle Laasner, kes pidas seda ametit kuni koolist
lahkumiseni. Aastast 2001
juhtis vägesid Järvakandi
Gümnaasiumi inimeseõpetuse
õpetaja ja huvijuht Tiia Hansar ning viimased 10 aastat
on seda tööd teinud Märjamaa
Gümnaasiumi inglise keele ja
inimeseõpetuse õpetaja Riina
Meidla.
Inimeseõpetuse tegemised
on tegutsemisaja jooksul
saanud traditsioonilisteks
ja rõõm on tõdeda, et ka
väga populaarseks. Võime
uhkusega nentida, et inimeseõpetuse (tollal terviseõpetus)
olümpiaadi korraldamine
1999. a Raplamaal oli esmakordne riigis. Algaastatel olid
olümpiaadi korraldamas Ülle
Laasner, Tiia Hansar, Pilvi
Pregel (Rapla Vesiroosi Gümnaasium), Eve Maasikrand
(Rapla Ühisgümnaasium)
ja Riina Meidla (Märjamaa
Gümnaasim).
Moodsamasse elektroonilisse vormi aitas ainevõistluse
panna praeguseks juba manalateele läinud Annika Lõhmus
(Varbola kool).
Olümpiaadi korraldades oli

Tervist edendavate lasteaedade
suvepäevadel otsiti tervisedenduse
probleemkohtadele lahendusi
Mari Laas,
Kohila Sipsiku lasteaia
tervisemeeskonna juht
Kristina Mägi,
Kohila lasteaia Sipsik direktor,
TEL koordinaator
Raplamaa tervist edendavate lasteaedade suvepäevad
toimusid 15. augustil Kohila
mõisas. Kokku osales üritusel
kakskümmend neli inimest
viiest lasteaiast (Kehtna
Siller, Rapla Naksitrallid ja
Kelluke, Sutlema Linnupesa
ja Kohila Sipsik).
Päev algas turgutava
kohvipausiga ja mõnusate
taaskohtumistega. Seejärel oli
iga lasteaed ette valmistanud
esitluse, kus anti ülevaade,

kuidas igas lasteaias tervise
edendusega tegeletakse ja
milliseid vahvaid temaatilisi
sündmusi korraldatakse. Sellised kogemuste jagamised
on alati väga väärtuslikud,
igalt meeskonnalt oli midagi
õppida.
Pärast lõunapausi jätkasime
grupitöödega avatud ruumi
meetodil. Avatud Ruum (ingl.
k. Open Space Technology) on
kaasamise meetod või praktika, mis loob tingimusi oluliste
küsimuste uurimiseks, arutamiseks ja lahendamiseks
gruppides. Avatud ruumi
kohtumistel leitakse arengut
takistavatele probleemidele
lahendusi, saadakse ideedele
uut hoogu ning tegevuste
jaoks sünnivad konkreetsed
kavad.

Kaardistasime tervisedendusega seotud probleemkohad
ja pakkusime neile ka lahendused. Samuti tõime esile, mida
tasub kindlasti säilitada ja
mis on meil hästi. Põhilisteks
murekohtadeks oli, kust saada
rahalisi ressursse, efektiivse
infovahetuse korraldamine
ning et on erinevad arusaamad tervislikest eluviisidest.
Positiivsena toodi välja, et
korraldatakse vahvaid temaatilisi üritusi.
Päev lõppes toreda üllatusega – osalejatele esines
kaunite lauludega Sipsiku
lasteaia õpetaja assistent
Maris Reinumäe. Päev oli
vajalik, saime sisendeid, mida
edaspidi fookusesse võtta ja
millised murekohad vajavad
lahendust.

kes peavad võistluse kestel
omavahel koostööd tegema.
Võistluste korraldamise on
erinevatel aastatel enda peale
võtnud Märjamaa, Järvakandi, Varbola, Valtu, Kabala,
Vana-Vigala, Valgu ja Kaiu
õpetajad. Iga tervisepäev on
olnud omanäoline ja vahva.
Abiks on olnud koostööpartnerina Punase Risti Raplamaa
selts.
Traditsiooniks on saanud
ka parimate ainetundjate
preemiasõidud. Oleme käinud
erinevates kohtades: Padise
ja Valgeranna seikluspargis,
Pärnu Terviseparadiisis, Viikingite külas, Vembu-Tembumaal, Tervisemuuseumis.
Inimeseõpetuse ainesektsiooni üheks tegevuseks on ka
õpetajate koondamine ja töötava võrgustiku kooshoidmine
ja koolitamine. Koolituste kõrval oleme püüdnud õppeaastat
alustada ühise piknikuga, kus
seame plaanid järgmiseks
õppeaastaks, jagame infot ja
kogemusi.
Sel sügisel kutsume kõiki
endisi ja praegusi inimeseõpetuse õpetajaid ainesektsiooni
20. sünnipäeva peole, kus
saame meenutada koosoldud
aegu, näha endisi kolleege
ja tunnustada ning tänada
aktiivseid tegijaid. Oleme
tänulikud Raplamaa Omavalitsuste Arengufondile ja
Rapla Maavalitsusele, kes
meie tegemisi rahaliselt on
toetanud.

Pilvi Pregel,
tervist edendavate koolide koordinaator

Tänane inimene on aina rohkem teadlik, et
tervise edendamine võimaldab inimestel oma
tervise üle suuremat kontrolli saavutada. See
on protsess, mille eesmärk on elukvaliteedi
parandamine.
Pidevalt toimub Raplamaa
erinevates lasteasutustes
väga läbimõeldud ja järjepidev tervisedenduslik töö,
kuid et vaadata asju üheskoos
värske pilguga, kogunesid
Raplamaa tervist edendavad
koolid 28. augustil Varbola
Lasteaias-Algkoolis.
Maakondlikest terviseteemadest andis ülevaate
Raplamaa tervisedenduse
spetsialist Ülle Laasner, vabariiklikust TEK suvekoolist
tegi ülevaate maakondlik
koordinaator Pilvi Pregel,
kes tõi kuulajateni tervitused
ja tähtsamad teated ka Tervise Arengu Instituudilt.
Vastuvõtja kooli direktor
Eli Laaser tutvustas väikese
maja suuri tegemisi. Taas sai
kuulda, kui suurt tähtsust
omavad tulevikku vaatamine
ja koostöö kogukonnaga.
Kogunenud koolide meeskonnad said märksõnade
abil jagada teiste koolidega
oma häid praktikaid tervisetegevuse vallas, otsiti ideid,
kuidas veelgi paremini uuel

aastal edasi minna. Vaadati
üheskoos üle koolitusvajadus.
Suvekooli teine päeva
pool oli täis meeskondlikke
tegevusi Preeriakojas. Vaid
kümneminutiline jalutuskäik metsamaastikul ja osalejad leidsid end kunagiste
preeriaindiaanlaste elamute
– püstkodade ehk tipiide
vahelt. Pärast meie esivanemate ohvrikivile annetuse
asetamist veedeti ligi kolm
tundi erilises õhustikus.
Rändrahvaste telkpüstkodade juures tehti peremehega
koos lõkkel teed ja läbiti erinevaid tähelepanu ja osavust
vajavaid meeskonnamänge.
Külalistele räägiti loodusrahvaste elust ja tegemistest
ning igaühel oli võimalus
avastada ka endas tükike
ehedat pärismaalast.
Suur tänu Varbola LAK
kooliperele ja Preeriakoja
pererahvale sooja vastuvõtu
eest ning Raplamaa Omavalitsuste Arengufondile
toetuse eest.
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Inimeseõpetus toetab õpilase toimetulekut
eakaaslaste hulgas, peres, kogukonnas ja
ühiskonnas ning aitab õpilasel kujuneda sotsiaalselt küpseks ja teovõimeliseks isiksuseks.

eesmärk tähtsustada seda
nii vajalikku ainet nagu on
terviseõpetus, kus õpilane
sai teadmised, kuidas terve
olla ja terveks jääda, et oma
unistused ja püüdlused täide
viia. Ainevõistlus oli juba
väga populaarne ja osavõtjaid
oli koolidest väga palju.
Hea meel on tõdeda, et Eesti
Inimeseõpetuse Ühing võttis
meie algatusest tuld ja 2010/11.
õ.-a. korraldas koostöös Tervise Arengu Instituudiga
esimese vabariikliku inimeseõpetuse olümpiaadi. Praegu
korraldatakse olümpiaade
üle aasta. Raplamaa õpilased
on vabariiklikes voorudes
edukalt esinenud ja mitmeid
auhinnalisi kohti saavutanud.
Kõrged tulemused aineolümpiaadil on ka aineõpetaja suur
töö. Siinkohal on paslik tänada kõiki õpetajaid, kes oma
õpilastega olümpiaadideks on
ette valmistunud.
Raplamaal on traditsiooniks
vaheaastal maakonnas ikkagi
ainevõistlus korraldada.
Raplamaa ainesektsioon on
aastate jooksul püüdnud ellu
viia mitmeid ainealaseid ühistegemisi. Traditsiooniliseks
ürituseks on meie maakonnas
saanud 5. klasside tervisepäeva korraldamine. Sellel aastalvõeti see ette juba üheksandat
korda. Selgituseks, millega
tegu on, võib lisada, et koolid
ei võistle mitte omavahel, vaid
võistkonnad moodustatakse
erinevate koolide õpilastest,

Tervist edendavate
koolide suvekoolis jagati
omavahel häid praktikaid

Tervise Edendaja

Inimeseõpetuse ainesektsioon
Raplamaal sai 20-aastaseks
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Tervise Edendaja

Tööalane rehabilitatsioon –
uus võimalus
tööleaitamiseks
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Hille Maas, Mari Väljaots, Eesti Töötukassa

Töötukassal on 1. jaanuarist 2016 senisest rohkem võimalusi toetada vähenenud töövõimega
inimeste töölesaamist ja töötamist. Üks uus
teenus on tööalane rehabilitatsioon, mis aitab
tööeluks valmistuda ning toetab tööle asumist
või töötamise jätkamist.
Tööalane rehabilitatsioon
on mõeldud neile vähenenud
töövõimega inimestele, kelle
tegutsemine on tervise või
puude tõttu takistatud (näiteks on raskusi liikumisel,
suhtlemisel, nägemisel või
kuulmisel) ning kes vajavad töövõime taastamiseks,
arendamiseks või hoidmiseks
spetsialistidest meeskonna
abi.
Tööalasel rehabilitatsioonil
võivad inimesega tegeleda
erinevad spetsialistid, näiteks
tegevusterapeut, füsioterapeut, eripedagoog, logopeed,
sotsiaaltöötaja, psühholoog,
kogemusnõustaja – sõltuvalt
sellest, millist tuge keegi vajab.
Töötukassa saab osutada
tööalase rehabilitatsiooni
teenust 16-aastastele kuni
vanaduspensioniealistele
inimestele, kellel on puue,
püsiv töövõimetus või osaline töövõime ning kes otsivad
tööd ja on töötuna registreeritud; õpivad (omandavad

põhi-, üldkesk-, kutse- või
kõrgharidust); töötavad või
on aja-, asendus- või reservteenistuses.
Töötukassas nõustab juhtumikorraldaja vähenenud töövõimega tööotsijaid ja töötajaid ning selgitab välja, millist
abi on töö leidmiseks või tööl
püsimiseks vaja osutada. Kui
nõustamise käigus selgub, et
inimest aitaks kõige paremini tööalane rehabilitatsioon,
lepitakse kõigepealt täpsemalt
kokku, mis eesmärgil on vaja
tööalasel rehabilitatsioonil
osaleda.
Näiteks võib tööle asumiseks olla vaja parandada
liikumisoskusi või kõnet, õppida kasutama abivahendeid,
lahendada psühholoogilisi
probleeme.
Samuti võib vaja olla nõustamist, et leida motivatsiooni
ja suurendada enesekindlust,
õppida puude või tervisehäirega toime tulema. Kui
vaja, saab rehabilitatsioonimeeskond aidata vähenenud

töövõimega inimesel tööellu
sisse elada, näiteks nõustades
muuhulgas tööandjat, kuidas
tööd sobivamalt korraldada.
Seejärel valib inimene tööalaseks rehabilitatsiooniks
endale sobiva teenusepakkuja, kellel on Sotsiaalkindlustusameti tegevusluba ja kes
on töötukassa koostööpartner.
Kui inimene on end teenuseosutaja juures kirja pannud,
lepitakse kokku kohtumise
aeg eesmärgile vastava tegevuskava koostamiseks ning
seejärel ka teenusel osalemiseks.
Üldjuhul peab tegevuskava
olema koostatud hiljemalt
kahe nädala jooksul ja rehabiliteerivad tegevused algama
hiljemalt kuu aja jooksul teenuseosutaja juures registreerimisest.
Tegevuskava asemel võib
teenuseid osutada rehabilitatsiooniprogrammi raames.
Rehabilitatsiooniprogramm
on tavaliselt suunatud ühele
sarnase puude või tervisehäirega klientide rühmale,
näiteks psüühikahäiretega
inimestele.
Töötukassa tasub teenuseosutajale tööalase rehabilitatsiooni eest vastavalt iga
inimese individuaalsetele vajadustele, kuid mitte rohkem
kui 1800 eurot kalendriaastas.
Teenusel osaleja saab sõidu- ja
majutuskulude katteks sõiduja majutustoetust.

Tartu Ülikooli Kliinikumi mobiilne nahakasvajate
diagnoosimise kabinet Rapla haigla juures
Mobiilne nahakasvajate diagnoosimise kabinet
võimaldab kiirendada inimeste õigeaegset
jõudmist nahaarsti juurde naha pahaloomuliste kasvajate kahtlusel ning on varustatud
kaasaegse aparatuuriga nahakasvajate diagnoosimiseks.
Kabinetis võtavad vastu nahahaiguste arst
Külli Paasik ja õde Maili Maalmann.
Arsti vastuvõtule broneerimine toimub kliinikumi etteregistreerimiskeskuse telefonil
731 9100 E-R 7.30–18 või interneti aadressil

Sõites teedel või liikudes
linnade tänavail, hakkavad
silma oranžid tahvlid „Naabrivalve“. Need annavad märku
selle piirkonna elanike suuremast tähelepanelikkusest
märgata võõraid ja olla valmis
abistama naabreid. See tekitab
naabritevahelise suurema
suhtluse ja usaldustunde.
Naabrite koostöö on piirkonna turvalisuse nurgakivi,
mis toimib põhimõttel: hooli,
märka, reageeri. Naabrivalve
abil on lihtsam naabritega
tuttavaks saada ja niimoodi
on kergem märgata võõraste
kahtlast tegevust. Naabrivalve
plakatid ja kleebised eristavad
teie piirkonna ning teevad
teie tegevuse nähtavaks ka
teistele.
Loodud piirkondade sektorivanematega vesteldes ilmneb,
et juba naabrivalve plakatite

ülesseadmine loob turvalisema elukeskkonna. Suur
abi on piirkondade liikmete
sõnul ka igale liikmele antud
infolehtedest ja piirkonna
kaardist. Liikmed näevad oma
piirkonda ja teavad naabrite
kontakte.
Naabrivalve sektorid on
loodud enamikes Eesti maakondades. Kokku on Eestis
enam kui 550 kohas liitunud
majapidamisi üle 11 000. Aastas keskmisena luuakse 30
uut naabrivalve piirkonda
üle kogu Eesti. Raplamaal on
liitunud naabrivalvega 36 piirkonda ja on sellega suurimaid
maakondi peale Harjumaa.
Viimasena liitus Oela küla 12
majapidamisega. Valdadest on
ülekaalukalt suurima arvuga,
16 sektoriga, Rapla vald.
Eesti Naabrivalve ühingult
saab tellida turvalisuse-alaseid koolitusi naabrivalve
liikmetele, kus osalejatele
annavad soovitusi politsei,
päästeameti, kohaliku oma-

Meestearstid tegelevad kõigi meestele eriomaste haigustega: eesnäärmehaigused, seksuaalhäired, meeste üleminekuiga, hüpogonadism,
viljatus, sugutrakti ägedad ja kroonilised
põletikud, kõik peenise, munandikoti haigused,
rinnahaigused meestel.
Meestearsti vastuvõtule haigekassa tingimustel pöördumine eeldab saatekirja!
Ravikindlustatud isikutele kehtib esimesel
visiidil visiiditasu 5 eurot. Ravikindlustuseta
ja saatekirjata mehed saavad vastuvõtule

pöörduda tasulises korras.
Vastuvõtule registreerumine on võimalik:
– internetis Kliinikumi kodulehel http://kodu.
kliinikum.ee/meestekliinik/registreeri-endvastuvotule#top
– meestekliiniku kodulehel www.kliinikum.ee/
meestekliinik
– e-mailiga meestekliinik@kliinikum.ee
– telefonil 731 9100, 731 9323
9.-12. oktoobrini Raplamaa Haigla juues Alu
tee 1 kella 9-17.

„Oska märgata ja aidata 3“
Õnnitleme
Raplamaa
Vaegkuuljate
Ühingut
20. sünnipäeval!

valitsuse ja naabrivalve
esindajad. Populaarsed on
maakondades korraldatavad
„Ohutuspäevad“, kus samuti
saab vajalikku teavet. Naabrivalve korraldab iga-aastaseid
„Hea naabri“ konkursse. Sel
aastal tuli võitjaks Margo Ritari Harjumaalt, kelle esitasid
lausa kolm naabrit.
Esmane on siiski hoolivus
oma naabrite suhtes. Kui
Sina aitad naabrit, aitab
tema Sind.
Mõtle juba täna, kuidas teil
endal on võimalus üheskoos
naabritega kodu ja koduümbrus turvalisemaks muuta.
Sõbralik naeratus ja „Tere“
naabrile olgu esimene samm,
et muuta tõeliseks koduks
piirkond, kus elate.

hätta abi kutsumisega. Ehkki
paljud üksi elavad eakad või
puudega inimesed saavad igapäevase eluga hästi hakkama,
on randmel kantav häirenupp
õnnetuse korral asendamatu
abivahend. Õnnetusest teatamiseks piisab nupule vajutusest ja appi on valmis ruttama
koolitatud vabatahtlik – tuttav
ja usaldusväärne inimene
lähikonnast.
Häirenupu abil on võimalik
tõsta õnnetuste avastamise
kiirust ja luua turvaline keskkond eakatele ja puuetega
inimestele. Teenuse hind on
12 eurot kuus. Võimalik on
koostöö kohalike omavalitsustega, kes võtavad teenuse
kas täielikult või osaliselt endi
kanda.

Häirenupp

Täpsem info selle kohta on
kodulehel: häirenupp.naabrivalve.ee. Lisainfot ja abi
saab Naabrivalve kodulehelt
www.naabrivalve.ee ja tel
6 522 522.

Eesti Naabrivalve on välja töötanud teenuse üksi elavate või
suure osa päevast üksi kodus
veetvate inimeste jaoks, kes
võivad õnnetuse korral jääda

5. oktoobril Raplamaa Haigla juures Alu tee
1 kella 9-16.40.

TÜ Meestekliiniku mobiilse kabineti vastuvõtt Raplas

Turvaline kodukoht – hea koostöö naabritega
Jüri Siim,
Eesti Naabrivalve
maakondlik arendusjuht

https://www.kliinikum.ee/eriarsti-vastuvott/
Tähelepanu, interneti broneeringul tuleb
eriala juures täpsustada mobiilne nahakasvajate diagnoosimise kabinet ja asukoht, kuhu
minna soovitakse.
Nahaarsti vastuvõtule pöördumiseks ei ole
tarvis perearsti saatekirja, ravikindlustatud
isikutel tuleb tasuda tavapärane visiiditasu 5
eurot.

Rapla politseijaoskond korraldab juba kolmandat aastat
õpetajatele ja sotsiaalvaldkonna ametnikele seminari „Oska
märgata ja aidata“. Sel aastal toimub seminar teemal
„Traumeeritud lapse abistamine“ 8.11.2017 kella 10-14
Rapla Maavalitsuse ruumis 209.
Koolitusel osaleja saab ülevaate, kuidas aidata neid lapsi,
kes on elus kokku puutunud traumeerivate sündmustega.
Lektor on psühholoog Keili Kollamaa-Rander.
Osalejatele väljastatakse tunnistus.
Oodatud on lasteaia- ja kooliõpetajad. Registreerida saab
hiljemalt 1.11.2017 kristel.pohjala@politsei.ee

